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Plan pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2017/2018 

Miesiąc Zadania 

Wrzesień Złożenie petycji do Dyrektora Szkoły w związku z prośbą o umożliwienie noszenia przez uczniów krótkich 

spodni i dresów. 

 

Zaktualizowanie Regulaminu Samorządu Uczniowskiego. 

 

Przeprowadzenie Wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego i na Rzecznika Praw Ucznia. 

 

Przebudowanie Tablicy Samorządu na której prezentowane będą osiągnięcia Samorządu oraz konkursy. 

Październik Rozpoczęcie prac nad powołaniem Gazetki Szkolnej. 

 

Zaprojektowanie bluz dla członków Samorządu. 

Listopad Dzień Halloween – konkurs na najciekawsze przebranie i dynię. 

 

Noc filmowa. 

Grudzień Przygotowanie regulaminu Szkolnej Ligi Koszykówki. Pozyskanie sponsorów i rozpoczęcie zgłoszeń. 

Styczeń Apel porządkowy na którym zaprezentowane zostaną osiągnięcia Samorządu w I semestrze. 

Start Szkolnej Ligi Koszykówki. 

Marzec Przy współpracy z Zespołem do Spraw Promocji Zdrowia zorganizować Dzień Zdrowego Żywienia – każda 

klasa będzie miała za zadanie przygotować zdrowy posiłek i przygotować stoisko 

Maj Organizacja obchodów Konstytucji 3 Maja – bieg patrolowy. 

Czerwiec Udział Rady Samorządu w pikniku szkolnym – własne stoisko (np. festiwal kolorów) 

 

Apel porządkowy, na którym zaprezentowane zostaną osiągnięcia Samorządu w I semestrze 
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W ciągu całego roku szkolnego Rada Samorządu Uczniowskiego zamierza: 

 wystąpić do Dyrektora szkoły o: 

 zamontowanie zasłon pod prysznicami na hali sportowej, 

 zwiększenia ilości puf bądź innych siedzisk na holach, 

 zbudowania na terenie szkoły miejsca wyciszenia dla uczniów, 

 przeprowadzać cykliczne spotkania z Dyrektorem Szkoły, 

 wprowadzić 1 dzień tematyczny w miesiącu polegający na wybraniu tematyki stroju dla uczniów w szkole,  

 prowadzić Szczęśliwy Numerek i monitorować jego przestrzeganie przez nauczycieli w szkole, 

 na bieżąco reagować na wpływające od uczniów prośby, pomysły i skargi, 

 brać udział w akcjach charytatywnych na terenie szkoły, 

 delegować przedstawiciela na posiedzenia Młodzieżowej Rady Dzielnicy i brać udział w ich projektach, 

 brać udział w dniach otwartych, promując szkołę na zewnątrz, 

 

Opracowali: Członkowie Rady Samorządu Uczniowskiego i Opiekunowie Samorządu 


